
1

MANUAL:

STEPBOARD
PROGRAMÁVEL



SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ..................................................................03
ENTRADAS (INPUT) E SAÍDAS (OUTPUT) ..............04
ANALÓGICOS (ANALOG) E DIGITAIS (DIGITAL)....05
BLOCOS .............................................................................06
Digital Output ...................................................................06
Digital Input .......................................................................07
Analog. Input ....................................................................08
Analog. Output .................................................................09
Motor DC – Low Power ...................................................10
Motor DC – Sel. Power ....................................................11 
Servo Motor .......................................................................13
Alimentação  .....................................................................14
Bluetooth ...........................................................................15
12C Out ...............................................................................16
COMPONENTES ON BOARD ........................................17
Buzzer .................................................................................18
LEDs ....................................................................................19
LDR ......................................................................................20



3

A placa Stepboard programável é parte integrante de 
nosso Stepkit. Com ela, podemos montar projetos simples 
e complexos, dependendo de sua necessidade e dos 
componentes presentes no KIT. No entanto, precisamos 
conhecê-la para poder utilizá-la. Dessa forma, neste 
manual, iremos apresentar cada uma de suas partes para 
a compreensão e uso durante as montagens.

Introdução
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Os bornes de entrada (Input) de nossa placa, Stepboard, são responsáveis 
pela comunicação do mundo exterior com ela. Nessas entradas, 
colocamos os ditos sensores para assimilar esses sinais de comunicação 
e converter para o padrão de entrada da Stepboard.

Já as saídas (Output) são responsáveis pela comunicação da Stepboard 
com o mundo exterior. Nessas saídas, colocamos os ditos atuadores para 
responderem e se comunicarem com as condições externas.

Em geral, as entradas e as Saídas trabalham, conjuntamente, como os 
sentidos de nós humanos, por exemplo.  Os ouvidos (entrada) recebem as 
ondas sonoras e as convertem em sinais elétricos para o nosso cérebro 
(Stepboard) e essa processa esses sinais. De acordo com a informação e 
seus pensamentos (sua programação), ela retornará, em sinais elétricos,  
para a nossa boca (saída) falar.

Entradas (Input) 
e Saídas (Output)
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Em eletrônica, temos dois tipos de sinais: Analógicos e Digitais. Não são 
nada complexos. Em linhas gerais, os sinais digitais possuem apenas dois 
tipos de estados: Ligado ou Desligado, Energizado ou Desenergizado. Em 
programação, temos Zero – Nível lógico baixo ou Um – Nível lógico alto.

Já os sinais analógicos são diversos e tem seus padrões próprios. Em 
geral, dizemos que os sinais analógicos possuem faixas de valores 
padronizados como de 0 a 255, ou de 0 a 1024. Pela infinidade de 
possibilidades, estabelecemos esses padrões para ficar mais fácil as 
comunicações e desenvolvimento de projetos.  

Analógicos (Analog) 
e Digitais (Digital)
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A placa Steboard programável está dividida em blocos para facilitar 
sua utilização e compreensão. Apresentaremos cada um deles nos 
itens a seguir.

No bloco Digital Output, saídas digitais, temos como sinal de saída apenas 
dois estados: Ligado e Desligado. Para isso, contamos com os bornes 
GND, D10, D11, D12 e D13. Neles, normalmente, ligamos os buzzers e os 
LEDs.

Caso os bornes D10, D11, D12 e D13 não estejam funcionando, verifique se 
as chaves M1 e M2 do bloco Motor DC – Low Power e, M3 e M4, do bloco 
Motor DC – Sel. Power estão pressionadas.

Digital Output

Blocos
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No bloco Digital Input, entradas digitais, temos como sinal de entrada 
apenas dois estados: Há energia e Não há energia. Para isso, contamos 
com os bornes GND e VCC para alimentar o componente eletrônico e os 
bornes de sinal D2 e D3. Neles, normalmente, ligamos as Chaves tácteis 
tipo Push Button e os Sensores de ímã.

Caso os bornes D3 não estejam funcionando, verifique se a chave M3 do 
bloco Motor DC – Sel. Power está pressionada.

Digital Input

Blocos
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No bloco Analog. Input, entradas analógicas, temos como sinal de entrada 
uma faixa de valores: 0 a 1024. Para isso, contamos com os bornes GND 
e VCC para alimentar o componente eletrônico e os bornes de sinal A0 
a A5. Neles, normalmente, ligamos os Potenciômetros e os Sensores de 
temperatura (LM35).

Analog. Input

Blocos
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No bloco Analog. Output, saídas analógicas, temos como sinal de saída 
uma faixa de valores: 0 a 255. Esse bloco, em especial, para conseguir 
gerar esse padrão de saída de 0 a 255 possui o Pulse Width Modulation 
(Modulação por largura de Pulso) ou PWM. Este gera o sinal de saída de 
maneira analógica. Para isso, contamos com os bornes GND, D9, D6 e D5. 
Neles, normalmente, ligamos os Buzzers passivo.

Caso os bornes D10, D11, D12 e D13 não estejam funcionando, verifique se 
as chaves M1 e M2 do bloco Motor DC – Low Power e, M4, do bloco Motor 
DC – Sel. Power estão pressionadas.

Analog. Output

Blocos
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No bloco Motor DC – Low Power ligamos os Motores DC de alta rotação 
e baixo torque. Para funcionamento, é necessário estarem pressionadas 
as chaves de M1 e M2. É também importante que sejam configurados os 
bornes da seguinte forma:

M1:  Sentido de Rotação: D10: High ou Low;
 Velocidade: D5: 0 a 255.
M2:  Sentido de Rotação: D11: High ou Low;
 Velocidade: D6: 0 a 255.

Motor DC – Low Power

Blocos
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No bloco Motor DC – Sel. Power ligamos os Motores DC de alta rotação 
e baixo torque ou os Motores DC de baixa rotação e alto torque. Para 
funcionamento, é necessário estarem pressionadas as chaves de M3 e M4.

Motor DC – Sel. Power

Blocos

- Se for utilizar o Motor DC de alta 
rotação e baixo torque, deve colocar 
o jumper do +Vmot para +5V, como 
na imagem a seguir:
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É também importante que sejam configurados os bornes da seguinte 
forma:

M3:  Sentido de Rotação: D12: High ou Low;
 Velocidade: D3: 0 a 255.
M4:  Sentido de Rotação: D13: High ou Low;
 Velocidade: D9: 0 a 255.

- Se for utilizar o Motor DC de baixa 
rotação e alto torque, deve colocar 
o jumper do +Vmot para +12V, como 
na imagem a seguir:
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No bloco Servo Motor ligamos os Servo motores. Para isso, contamos 
com os pinos macho D4, D6, D7 e D8.

Caso o pino D6 não estejam funcionando, verifique se a chave M2 do 
bloco Motor DC – Low Power não esteja pressionada.

Servo Motor

Blocos
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A alimentação da placa Stepboard pode acontecer de três formas: pelo 
computador, pela fonte ou pelas baterias. Ao conectar o cabo USB ao 
computador, a nossa placa Stepboard estará alimentada. No entanto, 
como a porta USB do computador é limitada, não será possível fazer a 
utilização dos motores. Para isso, é importante sempre utilizar a placa 
Stepboard associada à fonte ou às baterias presentes em nosso KIT.

Após programada a placa com o nosso software, basta ligar a nossa placa 
apenas pela fonte, ou dependendo da situação apenas pelas baterias.

Alimentação

Blocos
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No bloco Bluetooth, temos o padrão de conexão do Módulo Bluetooth 
4.0 HM-10 que deve ser conectado seguindo os pinos VCC, GND, TX e RX. 
Vale destacar que, durante a gravação dos programas em nossa placa, o 
Módulo Bluetooth deve estar desconectado.

Bluetooth

Blocos



16

No bloco I2C out, temos o padrão de comunicação serial para a 
comunicação de nossa placa com outros dispositivos. É importante que 
seja respeitada a sequência de pinos para não queimar tanto a placa 
Stepboard quanto o dispositivo conectado.

12C Out

Blocos
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Nossa placa possui componentes On board para facilitar o desenvolvimento 
de alguns projetos e o aprendizado de alguns conceitos. A seguir, explicamos 
o uso desses componentes.

Componentes 
On board
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O Buzzer presente no bloco On board de nossa placa é um Buzzer ativo. 
Este é ligado internamente ao pino D9. Para que funcione, a chave Buzzer 
no bloco On board deve estar pressionada.

Caso, ao montar outro projeto, que não utilize o Buzzer, ele esteja bipando, 
deixe a chave buzzer no modo não pressionada. 

Buzzer

Componentes 
On board
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Em nosso bloco On board possuímos dois seguimentos de LEDs: Traffic 
Light e RGB. Cada um dos dois pode ser usado separadamente e somente 
é necessário que a chave LED esteja pressionada.

Caso, ao montar outro projeto, que não utilize o Traffic Light, eles estejam 
acendendo,  deixe a chave LED no modo não pressionada. 

O bloco Traffic Light foi desenvolvido para a utilização rápida dos LEDs e 
também o desenvolvimento de projetos sequenciais, como semáforos. 
Para sua utilização, são necessários os seguintes pinos:

LED Vermelho: Pino D10;
LED Amarelo: Pino D11;
LED Verde: Pino D13.
Caso, ao montar outro projeto, que não utilize o Traffic Light, estes estejam 
acendendo,  deixe a chave LED no modo não pressionada. 

O bloco RGB foi desenvolvido para o aprendizado rápido e simples da 
associação de cores. Para sua utilização, são necessários os seguintes 
pinos:

Cor Azul: Pino D9;
Cor Vermelha: Pino D6;
Cor Verde: Pino D5.
Caso, ao montar outro projeto, que não utilize o RGB, este esteja 
acendendo,  deixe a chave LED no modo não pressionada. 

LEDs

- Traffic Light

- RGB

Componentes 
On board
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O bloco LDR foi desenvolvido para a rápida utilização de um sensor 
simples e seu funcionamento. Com isso, o desenvolvimento comum do 
seu uso no dia-a-dia. Para sua utilização, será necessário selecionar a 
entrada A6, que é ligada internamente no bloco LDR.

LDR

Componentes 
On board
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